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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 24/2019 - CCE
Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala nº 306A, localizada no prédio do
Centro de Engenharias - Cotada, Rua Benjamin Constant, nº 989, reuniu-se o Conselho do Centro de Engenharias ordinariamente,
convocado e presidido pela Professora Isabela Fernandes Andrade, Diretora do Centro de Engenharias, com as presenças dos seguintes
Conselheiros: Profª. Ariane Ferreira Porto Rosa, Prof. Leandro Fagundes, Profª Tamara Leitzke Caldeira por Profª Claudia Fernanda
Lemons e Silva, Prof. Jorge Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues, Andrea Souza Castro por Prof. Maurizio Silveira Quadro,
Prof. Sigmar de Lima, Prof. Rômulo Henrique Batista de Farias, Prof. Marcelo Schramm, Prof. Guilherme Jahnecke Weymar, Profª.
Diuliana Leandro, Profª. Gizele Ingrid Gadotti, Profª. Merielen de Carvalho Lopes, Prof. Marcelo Lemos Rossi, os Técnicos Laureci
Lane Araujo Silva por Ricardo Ripoll de Medeiros, Giusepe Stefanello e Rafael Eicholz Rutz, e os Acadêmicos George Coutinho
Lima e Leonardo Fonseca Antória. Ausentes com justificativa a Profª. Aline Ribeiro Paliga, a Profª. Maria Laura Gomes Silva da Luz
e o Prof. Thiago Thompsen Primo. Constatada a existência de quórum, a Senhora Presidente do Conselho do Centro saudou a todos e
de imediato, passou-se à ordem do dia. ITEM 1. Apreciação da Pauta. A Senhora Presidente do CCE colocou em apreciação dos
Senhores Conselheiros a pauta da reunião, a qual foi aprovada por unanimidade, com a seguinte inclusão: 1. Incluir, junto ao item 4,
carta de agradecimento ao Conselho  do Centro de Engenharias, solicitado pelo Conselheiro George Coutinho Lima. ITEM 2.
Apreciação das Atas nº 21/2019 (0732107), 22/2019 (0742291) e 23/2019 (0763390). A Senhora Presidente do CCE colocou em
apreciação dos Senhores Conselheiros a Ata n° 21, de onze de outubro de 2019. Após análise, a Ata nº 21/2019 foi aprovada com três
abstenções. Em seguida, foi colocada em apreciação a Ata nº 22, de 18 de outubro de 2019. Após análise, a Ata nº 22/2019 foi
aprovada com uma abstenção. Por fim, foi colocada em apreciação a Ata nº 23, de primeiro de novembro de 2019. Após análise, a Ata
nº 23/2019 foi aprovada com três abstenções. Registrada a participação na reunião do Prof. Rafael Beltrame que aguarda a emissão de
portaria de Coordenador Adjunto da PPGCAmb. ITEM 3. Apreciação da aprovação ad referendum das inscrições dos candidatos
para o concurso do Curso de  Engenharia Eletrônica - Processo SEI 23110.022628/2019-32. A Senhora Presidente colocou em
apreciação a aprovação ad referendum a seguinte lista de inscrição dos candidatos, banca e agenda do Concurso para a área de
Engenharia IV:  Candidatos homologados - Erico Castro de Albuquerque Melo, João Manoel Lenz Vianna da Silva e Pedro Taua
Lopes Pereira. Candidatos não homologados - Alice Alonzo Steinmetz e André Desessards Jardim, ambos por não terem formação de
graduação entre aquelas indicadas no edital. A Banca Examinadora ficou assim constituída: Prof. Cláudio Manoel da Cunha Duarte -
Presidente, Prof. Mateus Beck Fonseca - Membro Titular, Prof. Thiago Hanna Both Membro Titular e o Prof. Maiquel dos Santos
Canabarro - Suplente. A abertura dos trabalhos pela Banca Examinadora do Concurso ficou agendada para o dia 21/11/19, às 08:00, na
sala 209 do Centro de Engenharias. Após, os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade a aprovação ad referendum. ITEM
4. Apreciação das aprovações ad referendum com envolvimento de recursos financeiros do Orçamento 2020. 4.1. Solicitação de
diárias para Visita Técnica na Petrosix, Petrobras - Processo SEI 23110.047889/2019-65. A Senhora Presidente trouxe para apreciação
dos Senhores Conselheiros a aprovação ad referendum referente a solicitação de diárias (em caráter excepcional) fora do prazo
estipulado pela PROPLAN (Memorando-Circular nº 11/2019/SOR/PROPLAN/REITORIA) devido aprovação da viagem e diárias
para o motorista em  30/10/2019, porém, não tinha sido colocado em apreciação a do acompanhante dos alunos, Prof. Giovani Matte
Cioccari. O Conselheiro Acad. George Coutinho Lima na qualidade de Presidente do Diretório Acadêmico Karen Adami (DAKA),
agradeceu ao CCE pela aprovação unânime da viagem à empresa Petrobras – Unidade de Industrialização de Xisto. Destacou que ao
longo de todo o Processo de tentativa de visita técnica, desde o primeiro contato com a empresa e a possibilidade de viagem teve o
total apoio da Direção do Centro de Engenharias, nas pessoas da Professora Isabela Fernandes Andrade, Professora Aline Paliga,
também destacou o apoio imprescindível dos servidores Rafael Rutz, Giusepe Stefanello, Laureci Silva, bem como a ajuda do
Coordenador do Curso de Engenharia de Petróleo Professor Rômulo Farias os professores do Colegiado de Curso, que deram total
apoio, enalteceu a disponibilidade do Professor Giovani Matte Cioccari, ao acompanhar os alunos, sendo o servidor responsável pela
viagem. Agradeceu também, ao Núcleo de Transportes da UFPEL, na pessoa do servidor Vitor e aos motoristas Maurício da Silveira
Araújo e Rogelson Ossanes Marques, que foram profissionais exemplares, conforme os termos da carta de agradecimento 0796290
anexada a esse processo. A Senhora Presidente parabenizou os alunos por terem elaborado esta carta de agradecimento aos envolvidos,
principalmente aos transportes e aos motoristas. 4.2. Solicitação de diárias e passagens terrestres para recebimento de prêmio -
Processo SEI 23110.048585/2019-15. Também foi aprovado ad referendum do Conselho a solicitação de diárias no valor de R$
500,00, feita pelo Prof. Valmir Francisco Risso  para atender a um convite de  recebimento do SPE Brasil Award: Prêmio de
Excelência Técnica e Profissional da Indústria, no Rio de  Janeiro, que será  realizada no dia 12 de dezembro de 2019, com o
compromisso do CEng de que esses recurso entrará no orçamento de 2020 conforme Memorando nº 656/2019/CENG. 4.3. Solicitação
de renovação de licença do software SolidWorks - Processo SEI 23110.024050/2019-59. A Senhora Presidente trouxe ao
conhecimento dos Senhores Conselheiros que a partir das tratativas do Engº Giusepe Stefanello com a empresa SKA representante do
software SolidWorks para renovação das licenças para 30 e para 100 máquinas por 12 ou 36 meses, o de menor valor, 30 máquinas por
um ano, custaria R$ 7.904,00, no entanto, via negociação chegou-se à oferta de R$ 4.950,00. O prazo limite para emissão e ou reforço
de empenhos pelas Unidades da UFPel, foi no dia 1º de Novembro de 2019. Considerando a importância para a Unidade e seu caráter
excepcional, foi encaminhado ao Gabinete do Reitor a solicitação da renovação da referida licença justificando a solicitação fora de
prazo. Com a manifesto da Unidade que esta de acordo que o valor seja descontado do Orçamento 2020 da Unidade, a solicitação foi
encaminhada para SOR para abertura de crédito e as demais tramitações. A Senhora Presidente agradeceu e elogiou o esforços dos
servidores envolvidos da secretaria executiva para que fosse enviada a solicitação em um prazo de dois dias, que após, acabou sendo
prorrogado até o dia 27/11/19. O Conselheiro Prof. Marcelo Lemos Rossi apresentou uma sugestão de alternativa de Software sem
custos de uma outra Empresa o qual esta usando em seu Laboratório. Após, ampla discussão sobre esse tema, a Conselheira Profª
Diuliana Leandro sugeriu que fosse encaminhado os detalhes do equipamento ao e-mail do Prof. Leonardo Rosa Rohde para a
instalação nos laboratórios. 4.4. Solicitação de pagamento de DOI para trabalhos publicados na Revista Brasileira de Engenharia e
Sustentabilidade - Processo SEI 23110.048277/2019-90. Em atendimento aos termos do Memorando nº 647/2019/CEng, da Profª
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Gizele Ingrid Gadotti, que solicita o pagamento DOI Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade, e considerando a
importância e o caráter excepcional deste pedido, foi solicitado a apreciação do Gabinete do Reitor. O valor dos DOIs é de R$ 14,00,
que deve ser transferido para a UGR 154143, da Coordenação de Bibliotecas. A Conselheira Profª Gizele Ingrid Gadotti reiterou o
convite a todos os colegas de submeterem trabalhos para a apreciação da Revista. Após, os Conselheiros aprovaram com uma
abstenção as aprovações ad referendum do Conselho do Centro. ITEM 5. Projetos de Ensino: 5.1. Relatora Profª Ariane Ferreira
Porto Rosa. Relatório Final do Projeto de Ensino intitulado: SPEaking Petroleum UFPEL - Coordenador Valmir Francisco Risso -
Processo SEI 23110.027268/2018- 84. A relatora apresentou o parecer da Câmara de Ensino, que foi favorável a aprovação do referido
relatório. Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade o relato e o respectivo parecer. ITEM 6. Apreciação de solicitação
para gozo de férias em período letivo 2020  - Processo SEI 23110.048710/2019-97. O Conselheiro Prof. Marcelo Schramm fez o
relato dos termos do Memorando nº 661/2019/CENG do Prof. Roger Toscan Spagnolo que solicita o gozo da  3ª parcela de férias em
período letivo com a justificativa de que sua esposa Sra. Lílian Moura de Lima Spagnolo, também professora da Universidade Federal
de Pelotas, ser chefe do Departamento de Enfermagem hospitalar na rede de atenção à saúde e de sua presença ser necessária
no referido Departamento, teve suas férias marcadas para três diferentes períodos, conforme documento anexo (0780312). Informou
que todas as atividades de ensino serão supridas por colegas professores do CEng. Entretanto, como ainda não foram definidos os
encargos para o segundo semestre letivo de 2020, não será possível no momento definir quais professores irão colaborar nas
atividades. Após, a solicitação foi aprovada com duas abstenções. ITEM 7. Apreciação do resultado de Eleição para Coordenação
da Câmara de Pesquisa - Processo SEI 23110.047258/2019-46. A Conselheira Profª. Gizele Ingrid Gadotti fez o relato do resultado
da eleição, disse que se candidatou à Coordenação da Câmara de Pesquisa e que o assunto foi amplamente discutido pelos membros da
Câmara. Informou que, já havendo a candidatura do Prof. Luciano Leston, conforme Ata 05/2019. Realizada a votação, a Professora
Gizele Ingrid Gadotti foi eleita por maioria dos membros presentes. O Conselheiros aprovaram com quatro abstenções o resultado da
eleição. ITEM 8. Apreciação da Carta de recomendação do Conselho do CEng ao Prof. Willian Nadaleti - Processo SEI
23110.049030/2019-91 - A Senhora Presidente trouxe ao conhecimento dos Senhores Conselheiros que o Prof. Willian Nadaleti foi
indicado a um prêmio por uma organização italiana, o prêmio Eni Award, na área de energia, e que durante as fases, são solicitados
alguns documentos. Entre eles, é necessário apresentar cartas de recomendação de grupos de pesquisa. Solicitou que fosse colocado
em reunião do Conselho do Centro para fazer uma carta de apoio, com várias assinaturas. Então indicou a Conselheira Profª. Gizele
Gadotti, como Coordenadora da Câmara de Pesquisa, para elaborar a minuta da carta, a qual fez o relato na íntegra da Carta de
Recomendação apresentada no Despacho CENG 0790304 que, após, foi aprovada por unanimidade e assinada pelos Conselheiros
presentes na reunião. ITEM 9. Apreciação de atualização do Regimento do PPGCAmb - Processo SEI 23110.048822/2019-48. A
Conselheira Profª Diuliana Leandro relatou que boa parte do Regimento Interno do PPGCAmb estava fora das normas da PRPPGI e,
então, houve a necessidade de alterações em alguns artigos aprovados em Colegiado conforme Ata de Reunião 0781598. Após, os
Conselheiros aprovaram a atualização do Regimento com cinco abstenções. ITEM 10. Apreciação da criação de disciplina no
PPGCAmb - Processo SEI 23110.046838/2019-16. A Senhora Presidente colocou em apreciação a solicitação da criação da disciplina
Tópicos Especiais em Modelagem para as Ciências Ambientais. A Prof. Gizele Ingrid Gadotti fez o relato do Programa Analítico e
Ementa de Disciplina da Pós Graduação, conforme documento 0766061 anexado ao processo. Após, os Senhores Conselheiros
aprovaram a criação da disciplina com cinco abstenções. ITEM 11. Apresentação da necessidade de Técnico em Eletrônica -
Processo SEI 23110.046632/2019-96. O Conselheiro Prof. Marcelo Lemos Rossi fez o relato dos termos do Memorando 30 0764422 e
da Carta - Necessidade de técnico 0007644 que versam sobre a necessidade da contração de um técnico capaz de apoiar as atividades
realizadas pelo Curso de Engenharia Eletrônica e apoiar atividades relacionadas a área de eletricidade. Após ampla discussão,
registrou-se que a necessidade dessa vaga de técnico já havia sido elencada como uma das prioridades da Unidade durante
levantamento efetuado em 2018 e que, pelo ordenamento, esta seria a próxima área a ser atendida na Unidade. ITEM 12. Apreciação
de pedido de redistribuição de Técnico em Eletroeletrônica - Processo SEI 23110.049263/2019-93.  O Conselheiro Técn. Giusepe
Stefanello fez o relato do e-mail do servidor Thomas Lucas Irigoite Barroco enviado à Direção do CEng, no qual, solicita
redistribuição da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) para a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Disse que o
servidor é Técnico em Eletroeletrônica Nivel D - Regime de 40 horas, desenvolve atividades no âmbito acadêmico, auxiliando nas
atividades de laboratório, aulas práticas, projetos de pesquisa e também atividades de cunho administrativo, tais como, manutenção em
equipamentos de laboratórios, orçamentos de equipamentos, processo de compras de material, conforme documento 0785629, anexado
a esse processo. Após, ampla discussão, foi proposto que o processo seja encaminhado ao Colegiado do Curso de Eletrônica para
avaliar o perfil do candidato e, caso a posição do Colegiado seja positiva com relação a redistribuição, que o Conselho apoiará tal
decisão, sem a necessidade do retorno do processo a essa instância. Após, a proposta foi aprovada com quatorze votos favoráveis,
dois votos contrários e duas abstenções. ITEM 13. Definição de vaga de Técnico em Laboratório conquistada recentemente. A
Senhora Presidente manifestou-se que, considerando a exaustiva discussão sobre essa vaga, sugeriu que a mesma seja para a área de
Eletrônica, tendo em vista que essa área seria a próxima da lista de prioridades elencadas e aprovadas no final de 2018 pelo Conselho
do Centro de Engenharias. Após, colocou a palavra à disposição dos Conselheiros para a manifestação, caso houvesse alguma objeção
da vaga ser destinada ao atendimento das necessidades desta área. Sugestão aprovada por unanimidade. ITEM 14. Solicitação de
sugestões para a Revista Ciência da Madeira - Processo SEI 23110.047472/2019-01; A Senhora Presidente do Conselho trouxe ao
conhecimento dos Conselheiros os termos do Memorando nº 641/2019/CENG do Prof. Darci Alberto Gatto no qual, tem por
objetivo solicitar aos conselheiros sugestões para alterações em relação ao nome e ao escopo, com o propósito de atingir, sem perder
sua essência, o maior numero de áreas em que o Centro de Engenharias atua. Disse que a Revista Ciência da Madeira (ISSN: 2177-
6830) é um periódico de divulgação científica, sem fins lucrativos, vinculada ao Centro de Engenharias da Universidade Federal de
Pelotas. Foi criada no ano de 2009 com o objetivo de publicar artigos originais referentes a quaisquer tecnologias da área florestal e
madeireira, conforme documento 0770716, anexado a esse processo. Após ampla discussão, os Conselheiros aprovaram por
unanimidade encaminhar o processo à Câmara de Pesquisa para análise e sugestões, considerando que não haja sobreposição de áreas
com a Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade, também desta Unidade Acadêmica. ITEM 15. Apreciação da carta
resposta ao manifesto do Conselheiro George Coutinho - Processo SEI 23110.032642/2019-44. A Profª Isabela Fernandes Andrade
se reportou a carta resposta elaborada pelo Prof. Maurizio Silveira Quadro e pelo Prof. Carlos Alberto Silveira da Luz, a qual foi
apresentada ao CCE e concluiu-se que precisava de algumas alterações. Diante disso criou-se  uma comissão com a participação das
professoras Isabela Fernandes Andrade, Aline Ribeiro Paliga e Diuliana Leandro. Após alterações, a carta foi encaminhada aos
Conselheiros para sugestões. Somente um Conselheiro apontou suas considerações por e-mail. O Conselho entendeu que todos os
questionamentos foram respondidos com as devidas documentações anexadas ao processo, sendo aprovado com nove (9) votos
favoráveis, dois (2) votos contrários e sete (7) abstenções o encerramento do processo. ITEM 16. Apreciação da participação de
servidores em projetos unificado de outras unidades: 16.1. A Conselheira Profª Diuliana fez o relato da participação do Prof.
Hebert Rosseto, no projeto Hortas Urbanas: Um projeto de sustentabilidade urbana para comunidade pelotense, do Instituto de
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Ciências Humanas, participando da ação 2346 - Oficinas na comunidade, com 12 horas semanais, no período compreendido entre
19/08/2019 e 30/08/2020. O projeto criará hortas em espaço público, escola e associações comunitárias. Após, os Senhores
Conselheiros aprovaram a participação do Prof. Hebert no projeto com três (3) abstenções. ITEM 17. Apreciação de proposta de
Projeto de Extensão com envolvimento de recurso financeiro denominado EnGeoSul - Empresa Júnior de Consultoria em
Geoengenharia, código de projeto unificado 1940 - Processo SEI 23110.045905/2019-85. A Conselheira Profª. Diuliana Leandro fez
o relato da proposta de Projeto Coordenado pela Profª Daniela Tisot, que terá inicio em 18/12/2019 e término em 18/12/2023,
esclareceu algumas novas tramitações e, considerando que há coerência entre resumo, objetivo geral e ações propostas, as cargas
horárias são condizentes e há pelo menos uma ação de extensão, a Câmara de Extensão foi de parecer favorável a proposta do projeto
de Extensão. Contudo, como envolve recursos financeiros, o processo deve passar pela apreciação do Conselho das Unidade. O
Conselheiro Prof. Leandro Fagundes antecipou seu voto de abstenção sobre a aprovação do referido projeto justificando que a empresa
já foi constituída por três Cursos da Unidade com CNPJ e endereço registrado na Sala 306 do CEng e, que já possui uma dívida de
R$1.500,00, o Engenheiro contratado não possui a habilitação do CREA e que, na ocasião, foi solicitado adequações no projeto,
porém isso não foi atendido e, por esse motivo, o Curso de Engenharia Geológica não participou do projeto. Falou também que existe
um processo SEI com atas e contratos registrado em Cartório inclusos. A Presidente manifestou-se no sentido de dizer que em nenhum
momento foi aprovado a criação de Empresa Júnior no CCE e se, estão usando o endereço do CEng, não foi autorização por esse
Conselho. Após minuciosa  discussão, foi aprovado com 3 abstenções a retirada de pauta do referido Projeto, tendo em vista que
surgiram muitos questionamentos. Como encaminhamento, também foi aprovado que deverá ser enviada consulta à Procuradoria
Jurídica com os seguintes questionamentos: quais documentos devem ser apreciados no CCE, qual é a responsabilidade do Conselho e
qual/de quem é a responsabilidade técnica. ITEM 18. Apreciação da solicitação de remoção da Profª Juliana Pertile do Centro de
Desenvolvimento Tecnológico (CDTec) para o Centro de Engenharias (CEng) - Processo SEI 23110.047920/2019-68. O
Conselheiro Prof. Leandro Fagundes fez o seguinte relato: A Profª Juliana Pertile quando soube da existência da vaga decorrente da
aposentadoria do Prof. Evaldo Rodrigues Soares, vinculou seu pedido de remoção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico a essa
vaga do Centro de Engenharias. No entanto, o Colegiado do Curso de Engenharia Geológica se manifestou desfavorável à remoção da
professora Juliana Pertille da Silva, optando pela manutenção de abertura de concurso público para professor efetivo. Apreciado o
pedido na Câmara de Ensino, este órgão acompanhou a decisão do Colegiado por unanimidade. O Conselheiro Técnico Giusepe
Stefanello manifestou-se no sentido de demonstrar estranheza com relação ao parecer desfavorável à remoção da professora, uma vez
que o convite partiu do próprio Curso e que, após, o recusou. Após ampla discussão, os Senhores Conselheiros acompanharam o
parecer desfavorável do Colegiado do Curso com seis (6) votos favoráveis ao parecer do Colegiado e doze (12) abstenções. ITEM 19.
Apreciação da solicitação de aproveitamento de candidato aprovado em concurso público: 19.1. Prof. Tiago Delbrücke -
Processo SEI 23110.048147/2019-57. A Conselheira Profª. Ariane Ferreira fez um breve relato do perfil do candidato. Após, os
Senhores Conselheiros foram de parecer favorável ao relato e ao respectivo parecer da Câmara de Ensino, que foi desfavorável ao
aproveitamento do candidato. 19.2. Prof. Ivan Pires de Oliveira - Processo SEI 23110.049258/2019-81. O Conselheiro Prof. Romulo
Henrique Batista de Farias fez um breve relato do perfil do candidato. Após, os Senhores Conselheiros foram de parecer favorável ao
relato e ao respectivo parecer da Câmara de Ensino, que foi desfavorável ao aproveitamento do candidato. ITEM 20. Definição de
vaga docente oriunda da aposentadoria do Prof. Daniel Guimarães. A Senhora Presidente do CCE iniciou sua fala lembrando que,
como foi acordado em reunião anterior, as definições de vagas docentes passariam  a ser discutidas no Conselho e sugeriu a formação
de uma comissão para estudar alguns critérios para a avaliação da vaga no Conselho e, que esses, deveriam ser definidos em reunião
do CCE. Após minuciosa discussão, foram relacionados alguns critérios. Devido ao adiantado da hora, a Presidente propôs encerrar a
reunião dando continuidade da pauta no dia 06/12/2019. Proposta aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente deu por encerrada
a reunião, da qual, para constar, eu, Laureci Lane Araújo Silva, lavrei a presente Ata. CONTINUAÇÃO. Em seis de dezembro do ano
de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta  minutos, na sala nº 306A, localizada no prédio do Centro de Engenharias - Cotada,
Rua Benjamin Constant, nº 989, reuniu-se o Conselho do Centro de Engenharias ordinariamente, convocada e presidida pela
Professora Isabela Fernandes Andrade, Diretora do Centro de Engenharias, para dar continuidade a pauta da reunião, com as
presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Marcelo Lemos Rossi, Prof. Marcelo Schramm, Prof. Robson Andreazza, Profª. Ariane
Ferreira Porto Rosa, Prof. Jorge Manuel Vieira Borges Lourenço Rodrigues, Prof. Sigmar de Lima, Prof. Leandro Fagundes, Prof.
Romulo Henrique Batista de Farias, Profª. Merielen de Carvalho Lopes, Profª. Claudia Fernanda Lemons e Silva, Prof. Alejandro
Martins Rodrigues por Profª. Diuliana Leandro, Profª. Gizele Ingrid Gadotti, Prof. Maurizio Silveira Quadro, Profª. Aline Ribeiro
Paliga, Prof. Guilherme Jahnecke Weymar, Prof. Ádamo de Sousa Araújo por Profª. Maria Laura Gomes Silva da Luz, Prof. Daniel
Munari Vilchez Palomino por Prof. Tiago Thompsen Primo, os Técnicos Rafael Eicholz Rutz e Giusepe Stefanello e os Acadêmicos
George Coutinho Lima e Leonardo Fonseca Antória. A reunião anterior foi interrompida quando se discutia o ITEM 20 - Definição
de vaga docente oriunda da aposentadoria do Prof. Daniel Guimarães. Neste período, dois processos que estavam em pauta foram
retirados (21.2 e 21.3), pois foram apreciados ad referendum ao CCE e serão tratados na próxima reunião, que inicia às 10h. A
Senhora Presidente justificou a apreciação ad referendum destes dois processos tendo em vista que necessitavam ser encaminhados e
apreciados na reunião do COCEPE ocorrida em 05/12. A retirada de pauta dos pontos foi colocada em apreciação e aprovada por
maioria, com uma abstenção. ITEM 20. Definição de vaga docente oriunda da aposentadoria do Prof. Daniel Guimarães. A
Senhora Presidente relatou alguns critérios que foram discutidos na reunião anterior, e abriu a palavra para manifestação dos
Conselheiros. O Conselheiro Prof. Daniel Palomino sugeriu que a metodologia para discussão das vagas docentes fique definida
claramente pelo Conselho, para que seja algo institucional da Unidade e não gere desgaste interno com recursos a Conselhos
Superiores, e que seja preservada a autonomia da Unidade. O Conselheiro Prof. Romulo Farias sugeriu que seja determinada uma
regra geral dentro de um sistema de áreas do centro, para que não haja uma divisão por cursos. A Senhora Presidente esclareceu que as
vagas disponíveis através de editais de vagas docentes são distribuídas por cursos e não por áreas. Após ampla discussão, foi dado o
encaminhamento de se retirar esse ponto de pauta, e retorno à pauta do Conselho somente após a decisão da vaga da Profª. Maria
Tereza Fernandes Pouey. A retirada de pauta foi aprovada por maioria, com 1 voto contrário e 3 abstenções. ITEM 21. Apreciação
de formulário para solicitação de concurso para professor substituto. 21.1. Vaga Prof. Wolmer Brod Peres - Processo
SEI 23110.047147/2019-30. O Conselheiro Prof. Guilherme Weymar relatou que a professora substituta Mônica Lorea Matzenauer
está ocupando a vaga oriunda da aposentadoria do professor Wolmer Brod Peres e que a sua formação abrange a área solicitada no
formulário de solicitação de professor substituto 0768101. Como ela ainda tem tempo para permanecer na docência e sua formação vai
ao encontro do que é solicitado para a vaga, foi deliberado por unanimidade que ela permaneça no cargo até o ingresso na Unidade do
professor Giusepe Stefanello. Os membros ficaram cientes de que, caso o concurso em andamento para vaga do Prof. Denis Teixeira
Franco não tiver aprovados, a professora já estará alocada nas disciplinas conforme deliberação anterior. O encaminhamento dado,
pela manutenção do contrato da Profª. Mônica Matzenauer para assumir os encargos de Eletrotécnica, foi aprovado por maioria com
(3) abstenções. ITEM 22. Fundo Patrimonial - Processo SEI 23110.033127/2019-81. A Senhora Presidente leu a nota informativa
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documento 0788407 com a informação de que foram feitas alterações no estatuto conforme sugestões feitas pela Procuradoria Jurídica.
Esclareceu, ainda, que trata-se de um informe ao Conselho, não havendo necessidade de apreciação do estatuto do Fundo Patrimonial
pela Unidade. Leu, também o e-mail do acadêmico David Alves, enviado em 22/11, convidando aos conselheiros para a Assembleia
Geral de Fundação, a realizar-se no dia 14/12, sábado, no Auditório da Reitoria, às 9h. A Senhora Presidente informou haver um e-
mail posterior informando que o evento de lançamento do fundo será em abril ou maio de 2020. Porém, houve dúvidas se a
Assembleia estará mantida. Foi dado o encaminhamento de se enviar um e-mail solicitando ao acadêmico David Alves um texto com
o convite para esclarecimento. ITEM 23. Apreciação do resultado das eleições para Coordenação do Curso de Engenharia
Agrícola - Processos SEI 23110.046697/2019-31 e 23110.049151/2019-32. O Conselheiro Prof. Guilherme Jahnecke Weymar relatou
que houve a inscrição de chapa única, composta pelos professores Guilherme Jahnecke Weymar para o cargo de Coordenador e
Ádamo de Sousa Araújo para o cargo de Coordenador Adjunto. A eleição realizada em Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola,
formou a lista tríplice composta da seguinte forma: para Coordenador, Prof. Guilherme Jahnecke Weymar (5 votos), Prof. Carlos
Antônio da Costa Tillmann (2 votos) e Profª. Gizele Ingrid Gadotti (1 voto). Para Coordenador Adjunto, Prof. Ádamo de Sousa Araújo
(4 votos), Prof. Roger Toscan Spagnolo (3 votos) e Profª. Maria Laura Gomes Silva da Luz (1 voto), tendo sido eleitos o Prof.
Guilherme Jahnecke Weymar como Coordenador e o Prof. Ádamo de Sousa Araújo como Coordenador Adjunto,
conforme documentos 0807907 e 0792675. Após, o resultado da eleição foi colocado em apreciação e aprovado por
unanimidade. ITEM 24. Apreciação da recomposição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Agrícola -
Processo SEI 23110.049151/2019-32. O Conselheiro Prof. Guilherme Jahnecke Weymar  relatou que a recomposição do NDE foi
apreciado em reunião de Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola. Reforçou que, conforme Resolução do COCEPE nº 22/2018, se
manteve, pelo menos, um terço dos membros participantes do último ato regulatório. A recomposição foi colocada em apreciação e
aprovada por maioria com uma abstenção. ITEM 25. Informes. 25.1. Curso de NR-10, mencionado em reunião do CCE anterior, não
serão ofertados cursos pelo IFSul neste segundo semestre devido a recuperação de aulas aos sábados. A Senhora Presidente informou
que, na reunião do CCE ocorrida em 01/11/2019, a Profª. Gizele Gadotti informou sobre Curso de NR-10, de interesse da comunidade
acadêmica do CEng, que ocorreria em novembro no IFSul - Pelotas. Contudo, em contato com aquela Instituição, recebemos a notícia
do cancelamento desta atividade em função da recuperação de aulas aos sábados. 25.2. Retorno positivo quanto ao auxílio concedido
aos alunos matriculados na disciplina de Mapeamento. A Senhora Presidente relatou que a Direção recebeu um e-mail do Prof. Luiz
Henrique Ronchi, exaltando que os grupos deste ano descreveram um número significativamente maior de pontos e afloramentos de
rocha em relação às edições anteriores e que acredita que isso esteja relacionado ao auxílio concedido. Nada mais havendo a tratar,
a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Julia Mello dos Santos, lavrei a presente ata. Em 06 de
dezembro de 2019.
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